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Wasvoorschriften werkkleding
Bijgaand ontvangt u het nieuwe kledingpakket van Hazet. U kunt lang plezier hebben van kleding en logo’s 
als er met wassen, drogen en strijken zorgvuldig wordt omgegaan.

Wastips
• Volg de wasvoorschriften die op het label in het kledingstuk staan.
• Op uw logo kan een drukvlak staan en verdwijnt na een aantal keer wassen.
• Was lichte en donkere kleuren niet bij elkaar om het afgeven te voorkomen.
• Was kleding met knopen, klittenband en een gesloten ritssluiting binnenstebuiten.
• Zorg ervoor dat de wasmachine niet te vol is.
• Gebruik bij voorkeur een vloeibaar wasmiddel.
• Gebruik voor gekleurde kledingstukken geen wasmiddel met optisch witmiddel of bleek.

Droogtips
• Het drogen van kleding in droogtrommels raden wij af. Het risico dat kleding krimpt is vrij hoog.
• Een T-shirt, polo of blouse kan het beste hangend aan een kledinghanger gedroogd worden.

Strijktips
• Strijk kleding altijd aan de binnenzijde. Dit voorkomt glansplekken.
• Let op! Nooit over logo’s strijken.

Het etiket geeft een aanduiding over de maximale behandeling dat het 
artikel, waarop het is aangebracht, mag ondergaan. De getallen geven 

de hoogst toegelaten wastemperaturen in °C aan; deze niet overschrijden. 
Voor de wasprogramma‘s met beperkt programma: de machine maar half 
beladen en zorgen voor een hoge vlotverhouding met verminderde was- en 

zwierbewegingen.
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Wasvoorschrift kleding met BORDURING/ZEEFDRUK
De kwaliteit van zeefdruk is zeer hoog met een zeer lange levensduur. Een borduring geeft een extra luxe 
uitstraling aan uw kleding.

• De borduring/zeefdruk niet in aanraking brengen met een directe hittebron.
• Kleding is wasbaar tot maximaal 40 °C.
• Was kleding altijd binnenstebuiten.
• Niet direct of indirect op de borduring/zeefdruk strijken.
• Kleding nooit drogen in de droger.

Wasvoorschrift kleding met PLOTTER TRANSFERS
Plotter transfers worden voornamelijk gebruikt bij kleine oplages en op specifieke materialen, zoals katoen 
en polyester. Transfers hebben een gemiddelde levensduur.

• De transfers niet direct in aanraking brengen met een directe hittebron.
• Plottertransfers zijn wasbaar tot maximaal 30 °C.
• Was kleding altijd binnenstebuiten.
• Niet direct of indirect op de transfer strijken.
• Kleding nooit drogen in de droger.

Wasvoorschrift kleding met INDUSTRIE TRANSFERS
Industrie transfers, ook wel VR-transfers genoemd, hechten op zeer veel verschillende materialen en zijn 
redelijk bestand tegen chemisch reinigen en perchlorethylen. Lange levensduur bij gemiddeld gebruik.

• De transfers niet in aanraking brengen met een directe hittebron.
• Kleding is wasbaar tot maximaal 90 °C, tenzij anders vermeld.
• Was kleding altijd binnenstebuiten.
• Niet direct of indirect op de transfer strijken.
• De transfers zijn redelijk bestand tegen chemisch reinigen.
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Meer weten over het wassen van kleding?


